LUNA NAłIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL – IULIE 2011
Sloganul – FiŃi conştineŃi, alcoolul, dsitruge vieŃi!
Tema campaniei este reprezentată de informarea populaŃiei cu privire la efectele consumului de alcool asupra sănătăŃii.
Scopul campaniei constă în reducerea consumului de alcool daunator în populaŃia generală şi prevenirea consumului de alcool la adolescenŃi, tineri şi
gravide.
Grupul Ńintă este reprezentat de populaŃia generală, iar grupurile Ńintă specifice sunt adolescenŃii, tinerii şi gravidele.
AcŃiunile de informare-educare-comunicare se concentrează asupra creşterii nivelului de informare şi constientizare a populaŃiei Ńintă, cu privire la
efectele consumului de alcool asupra sănătăŃii;
Date statistice






UE este regiunea cu cei mai mulŃi consumatori de alcool din lume, înregistrându-se o medie a consumului de 12,8 litri alcool pur/locuitor 15 ani +/an
din care 2,67 litri consum neînregistrat (produs în gospodării) în anul 2005;
76% din cetăŃenii adulŃi au consumat alcool în ultimele 12 luni, 84% dintre aceştia fiind bărbaŃi;
consumul de alcool înregistrează tendinŃe crescătoare în rândul adolescenŃilor şi tinerilor;
tinerii sunt mai predispuşi să consume cantităŃi mari de alcool faŃă de adulŃi (25% dintre tineri, 11% dintre adulŃi);
alcoolul este răspunzător anual de 6.2% din totalul deceselor în rândul popula iei masculine şi 1.1% în cazul femeilor.

SituaŃia consumului de alcool în România






consumul total de alcool pur la populaŃia 15 ani + este de 15,3 litri de alcool pur/locuitor/an, din care consum neîntrgistrat aproximativ 4 litri de
alcool, în intervalul de studiu 2003-2005;
cantitatea de alcool efectiv consumată de către persoanele 15 ani+ care se autodeclară consumatoare este 24,48% litri alcool pur;
există un număr redus de persoane care nu au consumat alcool în cursul vieŃii (6,5% bărbaŃi, 19,1% femei);
preferinŃele românilor pentru bături alcoolice sunt: bere şi spirtoase (câte 39% dintre consumatori), vin (22%);
tulburările datorate consumului de alcool în România sunt cu peste o treime mari decât în UE.
Pentru a oferi sprijin în eforturile de reducere a problemelor cauzate de consumul dăunător de alcool, au fost elaborate:
 O strategie europeană pentru sprijinul statelor membre în reducerea efectelor nocive ale consumului de alcool;
 Strategia globală a OMS a SănătăŃii pentru reducerea folosirii dăunătoare a consumului de alcool.
Politicile naŃionale referitoare la controlul consumului de alcool se regăsesc în documentele:





OMS nr.923 din 16 iulie 2004 privind aprobarea strategiei naŃionale de sănătate publică;
Hotărârea Guvernului nr.1388 / 2010 privind aprobarea programelor naŃionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012;
OMS nr. 1591/2010 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naŃionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012; Programul naŃional
de evaluare şi promovare a sănătăŃii şi educaŃe pentru sănătate. 1. Subprogramul de promovare a unui stil de viaŃă sănătos;
Strategia NaŃională Antidrog 2005-2012
Programul de interes naŃional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri - 2009-2012.

ACTIUNI
Postarea pe site-ul DSP a materialelor de informare
Conferinta de presa in data de 1 Iulie 2011
Masa rotunda organizata la spitalul de Obstetrica Ginecologie – intalnire cu gravide si lehuze , medici ginecologici , pediatrii si neonatologi
Instruire asistenti medicali comunitari si mediatorii sanitari –diseminarea in teritoriu a informatiilor primate
Intalnire cu medici psihiatrii si cu pacienti aflati la dezalcoolizare in sectia de psihiatrie a Spitalului judetean de urgenta
Distribuirea de materiale informative la CMI – uri , unitati sanitare , mediul rural Mediatizarea campaniei prin articole in presa scrisa, interviuri
Nr beneficiari = 500 persoane
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